
Zápis č. 14/20 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 14.12.2020 

 

Místo konání: OÚ Čakov, Čakov č.p.20 

 

Přítomní zastupitelé:  Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Ladislav Prener, Ing. Michaela Bébrová, Jana Jabůrková – on line 

od 19:15 hod., Ing. Libor Kukla – od 19:30 hod. 

 

Omluven:  Bc. Jan Dušák 

   

Hosté:   pan Voves 

Začátek:  18:30  hodin 

 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že jsou přítomni 4 zastupitelé a 

zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude Ing. Lenka Šišpelová a 

ověřovateli zápisu bude Ing. L. Prener, Ing. M. Vlk. 

 

2. Starostka  informovala zastupitele o plnění usnesení z minulého zastupitelstva. Zastupitelstvo bere 

informaci na vědomí. 

 

3.  Předsedající informovala přítomné o navrženém zveřejněném programu jednání zastupitelstva: 

 

   Navržený program: 

1. Návrh rozpočtu na rok 2021 

2. Žádost o finanční příspěvek na činnost Z.O. Českého svazu včelařů 

3. Žádost o finanční příspěvek na činnost Společnosti pro rannou péči 

4. Žádost o finanční příspěvek na činnost Hospic sv. J. N. Neumanna, o.p.s. 

5. Žádost o finanční příspěvek na činnost PREVENT 99 z. ú. 

6. Příkaz k provedení inventarizace majetku za rok 2020 

7. Projekt a realizace jímky dovezených odpadních vod v areálu ČOV Čakov 

- informace o úpravách a stavu projektu 

        - zpřesněný cenový odhad realizace 

8. Indikativní cenové nabídky  na financování vlastního podílu finančních prostředků na stavbu 

kanalizace 

9. Návrh na změnu usnesení ohledně projektových záměrů, o které bude požádáno do POV 2021 

Jihočeského kraje 

10. Ukončení realizace projektu Rekonstrukce budovy MŠ Čakov – odvlhčení a oprava fasády a s tím 

spojené stavební úpravy, oprava chodníku: 

 - vyúčtování víceprací vzniklých při realizaci stavby, návrh dodatku č. ke    smlouvě o dílo na tuto 

akci 

11. Projekt komplexních úprav návsi – nové informace, rozsah a možnosti  zpracování projektového 

záměru 

12. Diskuze a různé  

           – dotační příležitosti první vlny Jihočeského kraje a jiné  

         

 

   Doplnění programu: 

13. Návrh předsedy kontrolního výboru na vypuštění projednání návrhu rozpočtu na rok 2021 a 

z důvodu nejasné predikce příjmů obce zařadit projednání návrhu rozpočtového provizoria – zařazeno 

místo bodu 1, ostatní body programu zůstávají v platnosti 

 

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2021  

Zastupitelstvo na návrh předsedy kontrolního výboru souhlasilo s odložením projednání návrhu rozpočtu 

z důvodu nejasné predikce příjmů z RUD. Z těchto důvodů sestavilo  návrh rozpočtového provizoria 

následovně: 

 

 



- výdaje leden 2021 – 6.000.000,- Kč,  

- výdaje únor 2021 – 3.000.000,-  Kč , 

- výdaje březen 2021 -  2.000.000 ,-  Kč.  

Výdaje prvního čtvrtletí roku 2021 činí celkem 11.000.000,- Kč. Zvýšené výdaje rozpočtového 

provizoria jsou způsobeny smluvními závazky ohledně investiční akce kanalizace a ČOV Čakov, 

spolufinancované z rozpočtu MZE. 

 
Usnesení č. 92/14/2020 

Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového provizoria na rok 2021 dle výše uvedeného v celkové 

výši výdajů pro první čtvrtletí roku 2021, a to 11.000.000,-Kč. 

Pro: 5 (Jana Jabůrková on line od 19:15)  Proti: 0 Zdržel se: 0 

5.  Žádost o finanční příspěvek na činnost Z.O. Českého svazu včelařů 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí ZO ČSV Čakov, z.s. o finanční dar na činnost pro rok 

2021. Organizace má v evidenci 14 včelařů, kteří se starají o 74 včelstev  ve správním obvodu 

obce Čakov. 
 

Usnesení č. 93/14/2020 

Zastupitelstvo schvaluje ZO ČSV Čakov, z.s. poskytnutí finančního daru na podporu činnosti, 

spočívající v hlavní činnosti sdružení - v chovu včel, na rok 2021 ve výši 5000,-Kč. Pověřuje 

starostku, aby tato částka byla zapracována do návrhu rozpočtu obce pro rok 2021 a dále 

vyplacením finančního daru do konce roku 2021. 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

6. Žádost Střediska rané péče o finanční dar na činnost na rok 2021 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí Střediska rané péče SPRB, pobočka České Budějovice,  o 

příspěvek na činnost v rámci projektu poskytování sociálně-zdravotních služeb v oblasti rané péče 

rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Organizace pomáhá touto terénní službou 

přímo v rodinách  a také jedné rodině z našeho správního obvodu. 
 

Usnesení č. 94/14/2020 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí  finančního daru na podporu činnosti společnosti 

Středisko rané péče SPRB, pobočka České Budějovice ve výši 5000,- Kč pro rok 2021. 

Pověřuje starostku, aby tato částka byla zapracována do návrhu rozpočtu obce pro rok 2021 

a dále vyplacením finančního daru do konce roku 2021. 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

7. Žádost o finanční příspěvek na činnost Hospic sv. J. N. Neumanna, o.p.s. 

 Starostka předložila zastupitelstvu žádost o finanční dar na činnosti Hospice sv. JN. Neumanna , o.p.s. 

Hospic je neziskové sdružení, které se stará o nevyléčitelně nemocné, umírající a o pacienty s různými 

nevyléčitelnými chorobami, jako je např. Alzheimerova choroba. 

 

        Usnesení č. 95/14/2020 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí  finančního daru na podporu činnosti na činnosti Hospice 

sv. JN. Neumanna , o.p.s ve výši 5000,- Kč pro rok 2021. Pověřuje starostku, aby tato částka 

byla zapracována do návrhu rozpočtu obce pro rok 2021 a dále vyplacením finančního daru 

do konce roku 2021.  

Pro : 6 (Libor Kukla – příchod 19:30)  Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

8. Žádost o finanční příspěvek na činnost společnosti PREVENT 99 z. ú. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí organizace Prevent99, z.ú. o příspěvek na činnost v rámci 

projektu protidrogové prevence Jihočeského kraje. Společnost se zabývá rozsáhlými sociálními 

službami pro osoby závislé, či závislostí ohrožené, aktivně řeší také problémy veřejného zdraví a 

rizikového chování ve společnosti.  Příspěvek byl dle metodiky zpracované Jihočeským krajem 

vypočten naší obci ve výši 4086,- Kč dle počtu obyvatel obce a nákladů jednotlivých center, které 

společnost provozuje.  
 

        



        Usnesení č. 96/14/2020 

Zastupitelstvo návrh projednalo a rozhodlo o neposkytnutí tohoto příspěvku. 

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

9. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce 

Finanční výbor předložil zastupitelstvu návrh na provedení inventarizace majetku obce na 

inventurní soupisy vydané na stav k 31.12.2020 a na sestavení inventarizačních komisí. 

 

Usnesení č. 97/14/2020 

Na základě návrhu finančního výboru ukládá zastupitelstvo starostce vydat příkaz 

k provedení inventarizace majetku a závazků obce na inventurní soupisy vydané na stav 

k 31.12.2020. Termín provedení, vyhodnocení a odevzdání jednotlivých inventurních soupisů 

je stanoven do 15.1.2021. Zastupitelstvo ukládá účetní obce, aby předsedům jednotlivých 

komisí předala nutné inventurní soupisy majetku nejpozději do 8.1.2021. Zastupitelstvo 

stanovuje tyto inventarizační komise, které budou uvedeny na jednotlivých soupisech 

majetku.  

 

              č. komise               předseda komise     členové komise 

            hlavní komise    Ing. L. Šišpelová   Ing. M. Vlk 

                   č.1                            J. Jabůrková              Z. Novotná,  

                                                                   Ing. L. Prener 

                                                                   Z. Popelková  

       č.2                         Jan Dušák       Ing. M. Bébrová, Ing. Libor Kukla 

         č.3                         Jan Dušák                Ing. M. Bébrová, Ing. Libor Kukla 

         č.4                        Jan Dušák       Jan Sládek Ing. Libor Kukla 

         č.5               Ing. Libor Kukla    Ing. M. Bébrová, Jan Sládek 

 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

 10.  Projekt a realizace jímky dovezených odpadních vod v areálu ČOV Čakov 

Starostka seznámila zastupitele s konečnými úpravami projektu  a rozpočtu na jímku pro odpadní 

vody dovážené na ČOV z ostatních místních částí, projekt byl předán projektantem 

k předběžnému projednání na oddělení ŽP MM ČB, kde bude probíhat následné stavební řízení.  
 

Usnesení č. 98/14/2020 

Zastupitelstvo schvaluje realizaci stavby jímky dovezených odpadních vod  roce 2021 dle 

předloženého  projektové dokumentace firmy VAK Projekt s.r.o. 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 
 

 

11. Indikativní cenové nabídky  na financování vlastního podílu finančních prostředků na stavbu 

kanalizace 

        Starostka předložila zastupitelstvu indikativní nabídky na sjednání komerčního investičního úvěru ve výši 

5,91 mil.Kč od tří bank KB, a.s., České spořitelny , a.s. a Moneta Money Bank. O úvěrových nabídkách 

byla vedena rozprava.    

 

Usnesení č. 99/14/2020 

Zastupitelstvo vedlo o nabídkách rozpravu a pověřilo starostku zpřesněním nabídek úvěru  

s upřednostněním plovoucí sazby s následnou možností fixace a doby úvěru cca patnáct let. 

        Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 
 

12. Návrh na změnu usnesení ohledně projektových záměrů, o které bude požádáno do POV 2021 

Jihočeského kraje 

        Starostka předložila zastupitelstvu návrh na změnu usnesení č. 89/13/2020 na stanovení záměrů obce pro 

podání žádosti z dotačního programu POV Jihočeského kraje pro rok 2021. Návrh spočívá ve změně priorit 



pro projekty POV. Zastupitelé rozhodli o podání žádostí na následující projekty, pokud splní podmínky 

pravidel rogramu, a to v tomto pořadí a prioritách: 

        1. jímka dovezených odpadních vod 

        2. projekt zpevněného stání a přístřešku na popelnice v Čakovci,  

        a to vše z opatření č.1 

         

Usnesení č. 100/14/2020 

        Zastupitelstvo s předloženým návrhem souhlasí. 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 
 

             13. Ukončení realizace projektu Rekonstrukce budovy MŠ Čakov – odvlhčení a oprava fasády a s tím 

spojené stavební úpravy, oprava chodníku: 

      Starostka informovala zastupitele o ukončení projektu Rekonstrukce budovy MŠ Čakov – odvlhčení a 

oprava fasády a s tím spojené stavební úpravy a  oprava chodníku“  o jednáních vedených v průběhu ohledně 

vícenákladů na tuto akci. Při opravě fasády a provedení odvlhčení a dále odvedení dešťových vod od objektu 

byly realizovány firmou vícepráce zaokrouhleně ve výši 85.113,-Kč s DPH .  

   

Usnesení č. 101/14/2020 

Zastupitelstvo schvaluje vícepráce, spojené s realizací akce „Rekonstrukce budovy MŠ Čakov – 

odvlhčení a oprava fasády a s tím spojené stavební úpravy, oprava chodníku“, pověřuje starostku 

podpisem dodatku smlouvy o dílo s vyčíslenými náklady za provedené vícepráce max. ve výši 85.113,- 

Kč včetně DPH a úhradou těchto vícenákladů. 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

        

14. Projekt komplexních úprav návsi – nové informace, rozsah a možnosti  zpracování projektového 

záměru  

    Starostka informovala zastupitele o jednáních s dopravním projektantem a s pověřenou úřednicí  odboru 

dopravy MM České Budějovice ohledně možných řešení komplexní úpravy návsi. 

 

Usnesení č. 102/14/2020 

      Zastupitelstvo vedlo o nových skutečnostech rozsáhlou debatu a pověřuje starostku, že vyvolá 

osobní jednání na odboru dopravy MM České Budějovice za přítomnosti zastupitele pana Prenera a 

starostky obce k projednání variant řešení komplexní úpravy návsi do 31.1.2021 . 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

Diskuze a různé: 

- projekt přístřešku v Čakovci – možná  navrhovaná řešení s ohledem na stanovisko CHKO, 

zastupitelstvo si odsouhlasilo nový vzhled přístřešku z pozinkovaného plechu, na odsouhlasený 

vzhled bude zpracována cenová nabídka do konce ledna 2021 

- projekty první vlny dotací Jihočeského kraje 

 

 

Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na  30.12.2020 nebo  31.12.2020 

od 18:00 hod. Termíny jsou předběžné. O platném termínu budou všichni informováni dle legislativy. 

 

 

   Konec:   22:45 hod. 

 

      Zapisovatel:      Ing. Lenka Šišpelová                        Ověřovatelé:  Ing. Ladislav Prener 

                                           

 

          Zasedání řídil:   Ing. Lenka Šišpelová                                              Ing. Milan Vlk 

. 


